
Logg frå n Ä lvå  

Datum: 28 nov 2019 

Elevloggare: Emelie och Amanda  

Personalloggare: Överstyrman Stefan Alvå 

Position:  Väl förtöjda i Las Palmas 

Planerat datum för att segla vidare: Lördag eftermiddag 

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga på El Hierro söndag eftermiddag 

Väder: En varm och stilla kväll 

 

Elevlogg:    

Den tidiga, tidiga, TIDIGA morgonen denna underbara torsdag tvingade vi våra sinnen att 

lära oss om flottar, eld/brand, flytvästar och säkerhet som var vital för att klara av denna 

tuffa vistelse ombord på skonaren Älva. Vi har studerat våra städrutiner mycket noga och 

efter morgonens städtimma så fanns det inte ett enda litet dammkorn kvar ombord och 

lättmatrosen ”Kecke” kunde se sin förtjusande spegelbild i både durk och mässingsstång. Vi 

hade olika stationer där vi lärde oss att jobba tillsammans som ett lag fastsvetsat av vänskap 

och ett gemensamt mål att hitta oss själva i en rad perfekt hissade segel. 

 



Personallogg:  
Hej! 

Idag hade vi den obligatoriska förtrogenhetsutbildningen här ombord, där eleverna fick gå igenom 

hela fartyget och dess säkerhetsutrustning och hur vi hanterar olika situationer här ombord. Efter 

lunch fick de en teoretisk lektion i hur man förtöjer ett fartyg som detta, samt lite om segelplan och 

segelteori. Efter att vi delat in eleverna i de fyra olika segelstationerna som vi har här ombord så 

hade de en praktisk genomgång ute på däck på respektive station. De fick se var allt löpande tågvirke 

sitter, hur man lägger an på en nagel, hur vi kvajlar upp trossarna och hur vi avbeslår/beslår ett segel.  

Det har varit en lång dag för eleverna och mycket att ta in och lära sig, men det brukar ta ungefär en 

månad för den genomsnittliga nybörjaren ombord på ett fartyg som detta att komma in i sin roll och 

få in hur allt fungerar, så nu ser vi fram emot en fin resa och att med tålamod visa och lära ut hur allt 

detta fungerar, om och om igen tills de åker hem igen.  

/Stefan 

 


